Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune
Korrigert 30.10.13*
Møtedato/tid:

16.10.2013 kl. 09:00 – 14:15

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtende
medlemmer:

Johan G. Foss, leder
Kirsten Dragsnes
Jarl Arthur Dyrvik
Johan Eldar Wingan
Lars Nordgård

Forfall:

Ingen.

Møtende
varamedlemmer:

Ingen.

Andre møtende:

Arvid Hanssen, KonSek Midt-norge IKS

Saker til behandling:

042/13 - 048/13

Arkivsak:

13/142

Saksliste
042/13
043/13
044/13
045/13
046/13
047/13
048/13

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
04.09.2013
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.10.2013.
Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til
virksomheten ved Sistranda skole.
Salg av båten FLAFI - tilbakemelding fra rådmannen.
Forslag til økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 for
kontrollutvalget.
Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet
16.10.13.
Eventuelt.

*I sak 46/13 ble beløpene på kontiene 1501 og 1600 ikke korrigert i tråd med
endringene som ble vedtatt i møtet. Budsjett-tallene for 2013 skulle
opprettholdes med henholdsvis kr 40.000 og kr 26.000. Sumkollonner og vedtak
var korrekte. Økonomiplanen med oppdaterte tall er tatt inn i protokollen

Sak 042/13 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
04.09.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 043/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.10.2013.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Kommunestyrets behandling av sak 94/13 Retningslinjer for høringer i
kontrollutvalget i Frøya kommune. Kontrollutvalgets innstilling ble
enstemmig vedtatt i møtet 26.9.13.
2. Orientering fra samling for kontrollutvalg i Trondheim 15.10.13. Leder for
kontrollutvalget deltok.
3. Retningslinjer for ansettelser i Frøya kommune og ”smørbrødliste” ved
utlysing av stillinger.( Vedlagt innkallingen)
Vedrørende pkt 2:
Leder orienterte grundig fra samlingen for kontrollutvalg som KonSek arrangerte
i Trondheim i 15.10.13. Utvalget ønsker at foredraget Regnskap – hva ligger i
tallene, kan holdes for hele kontrollutvalget, eventuelt også for kommunestyret,
dersom dette er ønskelig.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 044/13 - Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til
virksomheten ved Sistranda skole.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Saken tas til orientering.
2. Sekretariatet fremmer ny sak til kontrollutvalgets møte den 27.11.13.
Rådmannen innkalles ifm behandlingen av saken.

Protokoll
Det var på forhånd klart at rådmannen ikke hadde anledning til å delta på møtet.
Det var derfor kun lagt opp til en foreløpig gjennomgang av tilsendte
dokumenter.
Kontrollutvalget ba om at resultater av nasjonale prøver de siste 3 år ved
Sistranda skole legges frem av rådmannen i neste møte. (Sammenligning med
andre/gjenomsnittstall må fremgå.)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Sekretariatet fremmer ny sak til kontrollutvalgets møte den 27.11.13.
Rådmannen innkalles ifm behandlingen av saken.

Sak 045/13 - Salg av båten FLAFI - tilbakemelding fra rådmannen.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i
forbindelse med salg av båten Flafi.
2. For å ha mulighet til å stille spørsmål til rådmannen fremmes ny sak til
kontrollutvalgets møte 27.11.13, knyttet til rådmannens behandling av
salget. Rådmannen innkalles til møtet.
3. Kontrollutvalget er tilfreds med at rådmannen har satt i gang en prosess
med henblikk på å forbedre rutinene for salg av eiendom og
verdigjenstander i Frøya kommune.

Protokoll
Det var på forhånd klart at rådmannen ikke hadde anledning til å delta på møtet
og det var derfor lagt opp til en foreløpig gjennomgang av tilsendte dokumenter.
Sekretariatet ble bedt om å innhente eventuelle ytterligere opplysninger som kan
bidra til å belyse saken, før behandlingen i neste møte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i
forbindelse med salg av båten Flafi.
2. For å ha mulighet til å stille spørsmål til rådmannen fremmes ny sak til
kontrollutvalgets møte 27.11.13, knyttet til rådmannens behandling av
salget. Rådmannen innkalles til møtet.
3. Kontrollutvalget er tilfreds med at rådmannen har satt i gang en prosess
med henblikk på å forbedre rutinene for salg av eiendom og
verdigjenstander i Frøya kommune.

Sak 046/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 for
kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014
med en netto ramme på kr 1.035.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll
Kontrollutvalget ønsker å opprettholde budsjett-tallene fra 2013 på kontiene
1501 og 1600. Dette betyr en reduksjon av budsjettet for egen virksomhet på kr
3.000 (2%) fra 2013.

Det totale budsjettet for 2014 får da en total ramme på kr 1.052.000, som betyr
en økning på kr 67.000 (6,8%.)

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt.
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014
med en netto ramme på kr 1.052.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Oppdaterte tabeller etter vedtak:
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Kto
Tekst

Budsjett
2014

Budsjett
2013

0802
0803
0804
0990
1031
1202
1501
1600
1706
1950

Godtgjørelse leder
Godtgjørelse folkevalgte (6 Møter Kr 820*5*6)
Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Abonnement
Annen forbruksmateriell
Kurs, konferansen inkl overnatting
Skyss, kostgodtgj. folkevalgt
Transportutgifter, ikke oppg.pl (Bom/bill.etc)
Kontingenter
Sum kontrollutvalgets egen virksomhet

15.000
24.000
23.000
3.000
6.000
0
40.000
26.000
3.000
2.000
142.000

15.000
23.000
23.000
3.000
6.000
4.000
40.000
26.000
3.000
2.000
145.000

3750
3755

Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS
Kjøp tjenester KonSek Midt-Norge IKS
Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester
SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT
OG REVISJON

662.000
248.000
910.000

632.000
208.000
840.000

1.052.000

985.000

Korrigert økonomiplan i 2014 priser:
Vedtatt
budsjett
2013

Anslag
for
2015*

Budsjett forslag
for 2014

Anslag for Anslag for
2016*

2017*

Kontrollutvalget
Utgifter til sekretariatstjenester
for kontrollutvalget
Utgifter til revisjon

145.000

142.000

142.000

142.000

142.000

208.000

248.000

248.000

248.000

248.000

632.000

662.000

662.000

662.000

662.000

Sum driftsutgifter

985.000

1.052.000

1.052.000

1.052.000

1.052.000

Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014
med en netto ramme på kr 1.052.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 047/13 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i
møtet 16.10.13.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Møtedato
16.10.2013

Protokoll
Kontrollutvalgets medlemmer orienterte. Ingen saker til oppfølging.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 048/13 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
16.10.2013

